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١١- ترحيب - ترحيب 

٢٢-الصالة-الصالة

١

ا أن أكون معكم اليوم، وأشكر الرب على  مرحًبا أصدقائي! أنا سعيد/ة جّدً

اعتنائه بنا جميًعا. اسأل األوالد من يرغب بتذكيرنا بما تعلَّمناه األسبوع 

الماضي؟ )اسمع اإلجابات(.)اسمع اإلجابات(. 

س  ف على شخصيَّة في الكتاب المقدَّ سنتعلَّم اليوم عن الشكر. ما هو الشكر؟ لماذا نشكر؟ كما أّننا سنتعرَّ

حدث معها معجزة غيَّرت حياتها. َمن هي؟ 

ع والُمميَّز. واآلن دعونا نبدأ بالصالة. سنتكتشف َمن هي من خالل برنامجنا الُمنوَّ

اطبع الصورة أدناه من المواد اإلضافّية.

أظِهر الصورة أمام األوالد واسألهم، بأّية وضعيَّة يجب 

ان نكون لُنصلّي ونشكر الرب؟ )اسمع اإلجابات(. حسًنا، يمكننا أن نتكلَّم مع هللا ونحن جالسون، أو 

واقفون، أو راكعون، أومستلقون... هللا يسمعنا دائًما. ما يهّم فعالً هو أن ُنظهر احتراًما وخشوًعا فاهلل 

ونحن نتكلَّم معه.
 

حسًنا، إليكم سؤال آخر. ماذا تعني كلمة شكر؟ برأيكم على ماذا يجب أن نشكر هللا؟ )اسمع اإلجابات(. 

إنَّ معنى الكلمة شكر، هو أن نحمد هللا على كّل ما نملكه من ِنَعم، مثل الصحة، والعائلة، والبيت الذي 

نسكن فيه، والسرير الذي ننام عليه، والطعام، واللباس، واأللعاب، والطبيعة من حولنا. هناك الكثير من 

األمور الموجودة في حياتنا يمكننا أن نشكر هللا عليها. 

 

خالل فترة الصالة هذه، سأطلب من كلِّ واحد منكم أن يركِّز في صالته على أمور يريد أن يشكر هللا 

عليها. دعونا نحني رؤوسنا للصالة. فلنبدأ مداورة من جهة اليمين... اُشُكر الرب على شيء في حياتك 

بصوت مسموع. عندما تنتهون سوف أصلّي أنا في ختام هذه الفقرة.

“يا رب، أشكرك من أجل هذا النهار. أشكرك من أجل وجودنا في هذا المكان لنعبدك ولنتعلَّم أكثر 

عنك. أشكرك ألنَّك تسمعنا في كل مكان وفي جميع األحوال. وأشكرك على الصحة التي وهبتها لكل 

واحد مّنا. لك الشكر في كّل األوقات يا رب. باسم يسوع، آمين.”
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شكراً من كل القلب شكراً للقدوس الرب
شكراً ألنه أعطانا ابنه
ليقل الضعيف بطل أنا

والفقير لي غنى
ألجل ما أعطى الرب لنا شكراً

- ١ -
ليه بتتذمر على
دروسك وشغلك
ليه مش عاجبك

ال لبسك وال شكلك

شكراً من كل القلب

ليه بتتذّمر

٣٣- ترنيمة- ترنيمة

44- ترنيمة- ترنيمة
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 ليه بتنسى تشكره على  صحتك
وعلى كل شـر  بيبعـده  عنــك

- القرار -
أشكر رّبك على كل اللي عندك )٢(

علشان اللي عندك 
حلم كبير لناس كثير

أشكر رّبك على كل اللي عندك

 - ٢ -
ليه بتتذمر على أكلك وشربـك

ليه دايماً بتطلب إللي مش عنـدك
الزم تتعلم إزاي تشكـر ربـّك

وأوعى تنسى الخير اللي بيدهولك
 

 - ٣ -
ليه بتتذمر علـى مامـا وبابـا

ليه مش عاجبك أي كلمة يقولها لك
الزم تعرف إنـو قلبهم عليـك

واكرمهـم زي مـا رّبك بيوصيك
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- القرار -
يسوع بحب كل الناس             يسوع بيحبك
يسوع بحب كل الناس            هوي حدك
يسوع بحب كل الناس            مش لوحدك

يسوع حدك على طول

- ١ -
يسوع خلقني                       بيحبني
يسوع خلقك                        بحبك
يسوع خلقنا كلنا                    بحبنا

يسوع بحبنا على طول

- ٢ -
يسوع خلقني مميز              أنا مميز
رح ضلني عالي صوتي        أنا مميز
يال كلنا بصوت عالي           أنا مميز

 يسوع بحبني على طول

يسوع بحب كل الناس
55- ترنيمة- ترنيمة
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- ٣ -
رح زقف زقفه بالعالي          أنا مميز
رح زقف زقفه بالواطي         أنا مميز
يالّ كلنا ب صوت عالي         أنا مميز

  رح ضلي حبك يا يسوع

يسوع هو هللا هللا الوحيد هيدا شي أكيد
يسوع هو الملك الملك الوحيد أنا أكيد

تعا وشوف سلطان هللا
بيقدر يشفي األمراض كلال

تعا وشوف هللا بيشفيك
هو عايش / فيي وفيك

٦٦- ترنيمة- ترنيمة
سلطان يسوع
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 يسوع هو هللا هللا الوحيد هيدا شي أكيد
يسوع هو الملك الملك الوحيد أنا أكيد

أكيد هو بيسمع صوتك
جرب مرة طلوب منو
هو دايماً موجود جنبك
هو عايش/ ودايما حدك
أنا بّدي / أطلب منك

تسمع صالتي من عندك
تسامحني يا يسوع

من كل قلبي / أنا بوثق فيك

٧٧- التحضير للقّصة- التحضير للقّصة
اشرح وطبقاشرح وطبق

اقسم األوالد إلى فريقين.

د مساحًة للركض في الصف. حدِّ

اختر ولًدا من كّل فريق.

اُطلب من الولدين أن يركضا ويقفزا على رجٍل واحدة ذهاًبا وإياًبا.

عندما ينتهي السباق بين الفريقين، اختر ولدين آخرين واطلب منهما الركض فقط.
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ة ة- قصَّ 88- قصَّ
       شفاء الرجل المقعد

 النص الكتابي:  النص الكتابي: أعمال الرسل ٣: ١ - ١٦

المقّدمةالمقّدمة
للصالة.  الهيكل  إلى  ويوحنا  بطرس  التلميذان  ذهب 

وعندما وصال، إلى باب الهيكل رأيا رجالً مقعداً من 

بطن أمه، كانوا يحملونه كل يوم ويضعونه هناك عند 

لكي  الجميل”،  “الباب  عليه  ُيطلق  الذي  الهيكل  باب 

يستعطي من الناس هناك. 

 

على باب الهيكلعلى باب الهيكل
المقعد.  الرجل  رآهما  ويوحّنا،  بطرس  اقترب  ولّما 

فسألهما صدقًة، أي ماالً. فنظرا إليه وقاال له: “أُنظر 

س الرجل المقعد فيهما منتظراً مساعدتهما.  إلينا.” فتفرَّ

لكن بطرس خاطبه قائالً: “ليس عندي فّضة وال ذهب، 

ولكن عندي ما هو أعظم، ويسعدني أن أعطيك إّياه” 

)أعمال الرسل ٣: ٦(.

اسأل األوالد األسئلة التالية واستمع إلى اإلجابات.اسأل األوالد األسئلة التالية واستمع إلى اإلجابات.

أّي السباقين كان األسهل في الركض؟ 

 ما هو أصعب شيء في الركض على رجل واحدة؟ 

هل تظّن أّنه من المهّم أن نشكر هللا على أقدامنا السليمة؟ 
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قُم وامِشقُم وامِش
تابع بطرس كالمه وقال له: “باسم يسوع المسيح الناصري 

قم وامِش” )أعمال الرسل ٣: ٦(. ثمَّ أمسك بطرس الرجل 

دت رجاله وكعباه، ووقف  بيده الُيمنى وأقامه. ففي الحال تشدَّ

وصار يمشي، حتى إنَّه دخل معهما الهيكل وهو ُيسبِّح هللا.

النهايةالنهاية
بوا ألنَّهمعرفوا أّنه كان يجلس لالستعطاء عند  اندهش الجميع عند رؤية المقعد منذ والدته يمشي. وتعجَّ

باب الهيكل على الدوام. وإذ به اآلن يمشي، ويقفز، ويشكر 

الناس عن يسوع،  أخبر بطرس  الُمعجزة  هللا! وبسبب هذه 

تهما. وعندما انتهى  ة المسيح، وليس بقوَّ وأنَّ ما جرى كان بقوَّ

بطرس من كالمه، قّرر العديد منهم أن يتبعوا يسوع أيًضا!

8

ساقرأ اآلية من الكتاب المقدَّس اقرأ اآلية من الكتاب المقدَّ
     شّجع األوالد على إحضار كتبهم المقّدسة الخاّصة بهم.

    أطلب من أحد األوالد ان يقرأ اآلية بصوت عاٍل وواضح.

99- آية الحفظ- آية الحفظ
الَِة  وا ِبَشْيٍء، َبْل ِفي ُكلِّ َشْيٍء ِبالصَّ “الَ َتْهَتمُّ
ْكِر، لُِتْعَلْم ِطْلَباُتُكْم َلَدى هللِا”  َعاِء َمَع الشُّ َوالدُّ

)فيليبي 4: ٦(
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شرح اآليةشرح اآلية
ال تهتموا بشيء: ال تهتموا بشيء: يوجد الكثير من األمور التي نهتّم بها في حياتنا مثل الطعام، واللباس، واأللعاب، 

وغيرها. ولكن اآلية تقول أال نشغل نفوسنا بشيء، أي أن تأخذ الناحية األكبر من اهتمامنا. 

بل في كل شيِء بالَصالة والُدعاء مع الُشكر:بل في كل شيِء بالَصالة والُدعاء مع الُشكر: أي أنَّه يجب أن نهتم بهذه األمور من خالل الصالة 

والشكر، ونتَّكل على هللا ونضع كل هذه األمور بين يديه، شاكرين الّرب عليها باستمرار. من المهم أال 

تكون هذه األمور هدفنا في الحياة، بل أن نضع الصالة والشكر أوالً في حياتنا.

لُتعلم ِطلباُتكم لدى هللا: لُتعلم ِطلباُتكم لدى هللا: هللا يعلم جّيداً ما الذي نحتاجه، لكنَّه يحبُّ أن نتكلَّم معه ونقترب من شخصه 

القّدوس ونثق أنه سيهتم بنا إذ نضع احتياجاتنا بين يديه.

ة مّرات مع األوالد. ر اآلية عدَّ ة مّرات مع األوالد.كرِّ ر اآلية عدَّ كرِّ

لعبة لحفظ اآليةلعبة لحفظ اآلية
شرح وتطبيقشرح وتطبيق

اختر أحد األوالد ليقوم بدور سائق تاكسي.

اطلب منه أن يتمشى في الصف ليأخذ األطفال المحتاجين إلى وسيلة نقل.

الطريقة الوحيدة للحصول عليها، هي دفع األجرة... واألجرة هي ترداد آية الحفظ. 

إذا استطاع أيُّ ولد أن يقوم بترديد اآلية بصوت واضح ومرتفع يتمكَّن من ركوب التاكسي. 

يستمر التاكسي في أخذ المزيد من األوالد في طريقه.

قّص الكرتون األبيض على شكل دوائر.
ارسم تفاصيل الوجه على الدائرة.

قّص الكرتون األبيض المتبّقي على شكل مثلَّثات.
ن إلى أربعة أجزاء بالطول. قّص الكرتون الملوَّ

ن بشكل حلزوني. اطِو الكرتون الملوَّ

١0١0- أشغال يدوّية- أشغال يدوّية
 المواد المطلوبة: المواد المطلوبة: كرتون أبيض - كرتون ملّون - الصق - مقّص - أقالم تلوين.

اشرح وطبِّق اشرح وطبِّق 

جل المقعد، وما فعله الرب معه. ر الولد الرَّ جل المقعد، وما فعله الرب معه.الهدف: أن يتذكَّ ر الولد الرَّ الهدف: أن يتذكَّ



١١١١- ورقة النشاط- ورقة النشاط
اطبع ورقة النشاط من المواد اإلضافّية. اطلب من التلميذ ان يكتب اسمه والتاريخ على الورقة.

الحّل:



وا ِبَشْيٍء، َبْل ِفي ُكلِّ َشْيٍء  وا ِبَشْيٍء، َبْل ِفي ُكلِّ َشْيٍء “اَل َتْهَتمُّ “اَل َتْهَتمُّ
ْكِر، ِلُتْعَلْم  َعاِء َمَع الشُّ اَلِة َوالدُّ ْكِر، ِلُتْعَلْم ِبالصَّ َعاِء َمَع الشُّ اَلِة َوالدُّ ِبالصَّ

ِطْلَباُتُكْم َلَدى اهلِل” ِطْلَباُتُكْم َلَدى اهلِل” 
)فيليبي ٤: ٦()فيليبي ٤: ٦(

اإلسم:
التاريخ:

ة باختيارنا جملة من الجمل في األسفل ونصلها بالجواب المناسب والصحيح.  لنكمل القصَّ

                     ذهب بطرس ويوحنا إلى الهيكل

                                      كان الرجل المقعد يتوّسل الناس

                           سأل الرجل بطرس ويوحنا:

                                 قال له بطرس:

                                          قال بطرس:

                                           فتشّددت ِرجال الرجل المقعد

                                دخل الرجل إلى الهيكل

      الذين رأوه عند الباب، وعرفوا أنَّه ُمقعد

ته               أخبر بطرس الناس عن الذي بقوَّ

  عندما انتهى بطرس من كالمه،

  ليصلِّيا.

  برفقة بطرس ويوحنا.

هل بإمكانكما أن تعطياني بعض المال؟

قّرر العديد من الناس أن يتبعوا يسوع أيًضا!

ثّم نهض ومشى!

كي يعطوه ماالً.

ُشفي هذا الرجل.

عندي ما  ولكن  ذهب،  وال  فّضة  عندي   “ليس 

سوف أعطيك إّياه.”

“باسم يسوع المسيح الناصري قم وامِش.”

اندهشوا


